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 نشر مقاالت حقوقي، حق گسترپايگاه 

  و نقش آن در تضمين حق بر مسكن جايگاه وصالحيتهاي بنياد مسكن ،

  1 حسين قمري         
  2 گــسترحق          

  
  
  

  چكيده :

 با مسكن مقوله گفت توان مي كه نحوي به است، انسان زندگي براي ناپذير گريز و اصلي نياز سه از يكي مسكن داشتن
 از گذشته ، شايسته زندگي از مندي بهره براي انساني افراد .دارد عميقي پيوند امنيت و آرامش ، عمومي نظم مقوله
 از گيري بهره در را او كه باشد برخوردار نيز ديگر حقوق رشته يك از بايد ، سياسي و مدني هاي آزادي و حقوق

 حقوق دست اين از نيز مسكن حق كه ، رساند ياري اش فرهنگي هويت نگهداري همچنين و جامعه در موجود امكانات
 اجتماعي و اقتصادي حقوق يعني بشري حقوق دوم نسل اينكه به توجه با ايران اسالمي انقالب پيروزي از پس .باشد مي
 از شهروندان مندي بهره حق از گوناگون هاي جنبه به ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در ، بود يافته توسعه.. و

  . شد پرداخته مناسب مسكن

و وظايف بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران در راستاي اساسنامه مصوب پرداخته مي  در تحقيق حاضر به بررسي جايگاه
  . شود و سپس نقشي كه اين بنياد ، به عنوان متولي بخشي از مسكن ، در جامعه دارد پرداخته مي شود

  

  

  

  

  

  

  : مسكن مناسب ، اساسنامه ، طرح هادي ، تناسب فرهنگي ، بنياد مسكن واژگان كليدي
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  مقدمه :

 براي ناپذير گريز و اصلي نياز سه از يكي مسكن داشتن. شود مي تعريف سكونت و سكني مفهوم به لغت در مسكن
 دارد عميقي پيوند امنيت و آرامش ، عمومي نظم مقوله با مسكن مقوله گفت توان مي كه نحوي به است، انسان زندگي

 رشته يك از بايد ، سياسي و مدني هاي آزادي و حقوق از گذشته ، شايسته زندگي از مندي بهره براي انساني افراد.
 فرهنگي هويت نگهداري همچنين و جامعه در موجود امكانات از گيري بهره در را او كه باشد برخوردار نيز ديگر حقوق
 كرامت ،با مناسب مسكن داشتن آن بر عالوه و باشد مي حقوق دست اين از نيز مسكن حق كه ، رساند ياري اش

 يك داراي انسان حقيقت در. باشد مي دولتها بشري حقوق اهداف از ،يكي كرامت اين از پاسداري و دارد ارتباط انساني
 اهميت مناسب مسكن از مندي بهره. سازد مي محقق را او انساني كرامت ، آنها تامين كه است ذاتي حقوق سري

 سعادتمندانه و باكرامت زندگي از گيري بهره در بعبارتي و دارد انسان رفاه و ،آرامش امنيت راستاي در چشمگيري
 يعني. باشد مي اجتماعي ساالري مردم ايجاد هاي شرط پيش از يكي مسكن حق ساختن برآورد. .است موثر بسيار

  . شود مي محسوب ضروري ساالري مردم اصل وتداوم تضمين براي حق اين از حمايت

  بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران : و ماهيت  وظايف، جايگاه -1

يكي از اولين نهادهاي انقالبي تشكيل شده پس از انقالب اسالمي ، بنياد مسكن انقالب اسالمي ( از اين پس بنياد 
خت خانه براي محرومان شد . بدون ترديد ،فرمان آغاز به كار كرد و مامور سا 1358فروردين  21مسكن ) بود كه در 

در روابط و » عدالت « حضرت امام ماموريتي بود به جهت پاسخگويي به يكي از خواسته هاي مهم انقالب يا تحقق 
قواعد حاكم بر جامعه ايران ،در اين مورد مسكن ومحيط زيست بود . در نظام پيشين عليرغم توجه به عمران روستايي و 

) شكاف بين شهر و روستا رو به 1342-1346هري در برنامه هاي عمراني به ويژه از برنامه سوم عمراني ( مسكن ش
افزايش گذاشته شد و مسكن به عنوان دغدغه اصلي تهي دستان تبديل شده بود .پس بديهي بود كه ساماندهي به امور 

ل بنياد مسكن باشد .و اين از فرمان تاريخي مسكن و عمران روستايي و نيز مسكن تهي دستان شهري هدف اصلي تشكي
.بنياد مسكن انقالب اسالمي بنا بر اساسنامه مصوب آن داراي وظايفي بشرح ذيل مي حضرت امام كامال روشن مي باشد

  باشد :

مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن  -1
  . موجبات اجراي آن با مشاركت ، همكاري ، و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف

  تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت-2

  زمين مورد نياز طرح ها و آماده سازي آنها  تهيه-3

  در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق توليد ، تهيه ، توزيع كمك-4

  پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي و ارزان قيمت شهري نظارت بر -5

  اجراي طرح هاي هادي روستايي و صدور اسناد مالكيت روستايي  -6



٣ 
 نشر مقاالت حقوقي، حق گسترپايگاه 

كه شوراي  –بازرسان  -3-سرپرست بنياد -2-شوراي مركزي  -1اركان بنياد مسكن انقالب اسالمي عبارتند از : 
سرپرست بنياد بر اساس تصميم شوراي مركزي بنياد مي باشد. بودجه بنياد  نفر تشكيل ميگردد .انتخاب 5مركزي از 

هاي نقدي و غير نقدي از قبيل زمين ، كمك -2-حضرت امام 100حساب  -1مسكن از محل هاي ذيل تامين مي گردد :
كمكهاي  -3شودمستغالت ساختماني و غيره كه از طرف مردم ، دولت و ساير نهادها و دستگاهها به بنياد واگذار مي 

 1373برقانون فهرست نهادهاي عمومي غير دولتي مصوب بنا  .دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور مي گردد
بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و  مجلس شوراي اسالمي بنياد مسكن موسسه عمومي غير دولتي محسوب مي گردد .

ي تواند براي طرح دعاوي و شكايات يا براي هر اقدام قانوني ديگر نمايندگي قانوني بنياد با سرپرست بنياد است و م
  )1366( اساسنامه بنياد مسكن مصوب .نمانده و يا وكيل تعيين و به مراجع قضايي ، اداري ، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد

  

  مناسب : مسكن حق -2

جوان حق دارد از خانه و جامعه امن حق مسكن مناسب به اين معني است كه هر انسان اعم از زن، مرد، كودك و «
 .)1(» برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگي نمايد و هر كس حق دارد كه مسكن مناسب داشته باشد

در رابطه با مسكن متأثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آب و هوا،  (adequate) "مناسب"از آنجا كه تعريف 
 :بودن مسكن معرفي ميگردد "مناسب"موارد ذيل به عنوان اجزاي اساسي « غيره مي باشد،  شرايط اقليمي و

امنيت حق تصرف به اين معني است كه تمام مردم در هر شرايط زندگي در برابر امنيت قانوني حق تصرف :   .1
قانوناً اين امنيت اخراج اجباري، غصب، مزاحمت و ساير تهديدات امنيت داشته باشد. دولت ها مؤظف اند كه 

 را فراهم نمايند.

:  مسكن قابل سكني مسكني است كه در آن فضاي مناسب، امنيت فيزيكي، حفاظ در برابر هوا،  قابليت سكني   .2
باد، باران، سرما و گرما و حمايت در مقابل خطرات نسبت به سالمت مثل خطرات ساختماني و بيماري براي 

  ساكنان فراهم است.

مسكن مناسب بايد براي افراد مستحق قابل دسترس باشد. يعني تمام افراد و گروه هاي  : ت دسترسيقابلي   .3
آسيب پذير كه داراي وضعيت نا مناسب قرار دارند، مانند سالخوردگان، كودكان، زنان، معلوالن، بيماران 

براي افراد معلول كه رواني، بايد مسكن شان مناسب با نيازهاي خاص شان باشد. در بسياري از كشورهاي 
سوار چوكي چرخدار هستند، براي دستيابي به اماكن عمومي و پارك ها امكانات مناسب و راه هاي ويژه 

  ساخته اند.

مسكن در دسترس مسكني است كه هزينه هاي مالي آن در سطحي است كه مانع تناسب با استطاعت مالي:     .4
م طبقات مستحق مسكن مثل كارگران، قربانيان بالياي طبيعي، تأمين ساير هزينه هاي اساسي نمي شود و تما

مهاجران و عودت كنندگان به آن دسترسي داشته باشند. دولت ها بايد مطمئن شوند كه هزينه هاي مسكن براي 
تمام سطوح درامد ها متناسب است و براي كساني كه توانايي خانه مناسب را ندارند، يارانه تعيين نمايند و 
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ن را در برابر ميزان نامعقول اجاره يا افزايش نامتعارف آن حمايت نمايند. در كشورهايي كه مسكن مستأجرا
  عمدتاً از مواد طبيعي ساخته مي شود، دولت ها بايد به تأمين آن مواد كمك نمايند.

مسكن  براي تأمين صحت، امنيت، آسايش، و تغذيه،دسترسي به منابع، مواد، تسهيالت و زيرساخت ها :    .5
مناسب بايد به منابع طبيعي و عادي، آب آشاميدني مطمئن، مواد سوختي براي طبخ غذا، گرما، و روشنايي، 
تسهيالت شستشو و فاضالب، وسايل ذخيره غذا، دفع زباله ها و خدمات اضطراري دسترسي هميشگي داشته 

  باشد.

روستايي، بايد امكان دسترسي به بهره گيري از موقعيت مناسب : موقعيت مسكن مناسب، چه شهري و چه    .6
  فرصت ها، مراقبت بهداشتي، مكاتب، پرستاري از كودك، و ساير تسهيالت اجتماعي را فراهم سازد.

   : شيوه اي كه مسكن طبق آن ساخته مي شود، مواد به كار رفته، و پاليسي هاي حمايت از اينها  تناسب فرهنگي -7    
و تنوع مسكن را فراهم نمايد. توسعه و مدرنيزه سازي مسكن، در عين حالي كه تسهيالت مدرن بايد تبلور فرهنگي 

  .»تكنولوژي را فراهم مي سازد، بايد عاليق فرهنگي را نيز حفظ نمايد

  داخلي: مسكن در قوانينبربررسي حق  -3

 قانون 13 ماده در كه آنجا در دارد مشروطيت اساسي قانون دوره از اي سابقه ايران حقوقي نظام در مسكن بر حق
 اينكه به توجه با ايران اسالمي انقالب پيروزي از پس».  است امان و حفظ در هركس خانه و منزل«  شده گفته اساسي
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در ، بود يافته توسعه.. و اجتماعي و اقتصادي حقوق يعني بشري حقوق دوم نسل
 به اساسي قانون 3 اصل از12 بند در.  شد پرداخته مناسب مسكن از شهروندان مندي بهره حق از گوناگون هاي جنبه به

 بردن ميان از را دولت اقتصادي هدفهاي ترين اصولي از يكي ، مسكن از شهروندان مندي بهره لزوم به صريح اشاره
 مداخله ممنوعيت و شهروندان مسكن حرمت بر نيز. ا.  ق 22 اصل در.  است دانسته مسكن زمينه در محروميت هرگونه

 مي31 اصل مسكن حق درباره كشورمان اساسي قانون اصل مهمترين اما.  است شده تاكيد آنان مسكن در خودسرانه
 رعايت با است موظف دولت ، است ايراني خانواده و فرد هر حق ، بانياز متناسب مسكن داشتن«  ميدارد بيان كه باشد

مجموعه .»  كند فراهم را اصل اين اجراي زمينه كارگران و روستائيان خصوص به ترند نيازمند كه آنها براي اولويت
اين اصول مندرج در قانون اساسي ما را به اين هدف مي رساند كه در قانون اساسي ما حق مسكن يك 

  حق بنيادين و اساسي است .

  : اي منطقه و المللي بين اسناد در مسكن حق -4

 -از منظر حقوق بشر و حقوق اساسي ، حق مسكن يك حق اجتماعي و رفاهي است . امروزه،حق هاي رفاهي  
اجتماعي  از اهميت بسيار زيادي برخوردارند و با كرامت انسانها عجين گشته اند . در اين معنا ممكن است فرد به 

الزم باشد تا جامعه به ياري فرد تنها بشتابد و در اين تنهايي قادر به تامين برخي از نيازهاي خود  مانند مسكن نباشد و 
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ميان وظيفه دولتها در تامين حق مسكن شهروندان ، براساس اصول كلي ناظر به همه حقوق اقتصادي و اجتماعي به 
  دوگونه است :

 دولتها مكلف به تامين تدريجي حق مسكن هستند . -1

انجام دهند ، جنبه فوري دارد براي نمونه تعهد دولتها به  پاره اي از كارها كه دولتها بايد براي تامين مسكن -2
استفاده از حداكثر منابع و نيز تكليف آنها مبني بر پرهيز از كارهايي كه به بهره مندي از حق مسكن لطمه مي 

 زند ، فوري است و دولتها بي درنگ بايد به چنين كارهايي دست زنند .

 در است شده شناخته رسميت به مسكن حق ، فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي حقوق المللي بين ميثاق 11 ماده در
  : است آمده 11 ماده يك بند

هركس را به داشتن سطح زندگاني كافي براي خود و خانواده اش شامل : خوراك ،  حق ميثاق اين طرف كشورهاي«   
به  شناسند.كشورهاي طرف اين ميثاقزندگي به رسميت مي  پوشاك ، مسكن كافي ، همچنين بهبود  مداوم شرايط

منظور تامين تحقق اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و از اين لحاظ اهميت اساسي همكاري بين المللي براساس 
  .)2(» رضايت آزاد را اذعان دارند

.از اين رو در تعريف «اين ماده از ميثاق نبايد جدا از ديگر مواد ميثاق و همچنين ديگر اصول حقوق بشري تفسير شود 
حق مسكن مندرج در ميثاق بايد به اصولي همچون كرامت انساني و عدم تبعيض و... نيز توجه شود .چرا كه حق مسكن 

استوار » منع تبعيض « بايستي در راستاي تامين كرامت انساني باشد .و همچنين همه قواعد حقوق بشري بايد بر اصل
سياسي و همچنين حقوق اقتصادي و اجتماعي زماني ارزش پيدا مي كنند كه اين .در حقيقت حقوق مدني و)3(» باشد 

حقوق ذاتي هر انسان ، به صرف انسان بودنش باشد و گرنه چنانچه حقوق ياد شده تنها به يك نژاد يا يك جنس يا 
يده اي ، راه را پيروان يك آيين و مذهب خاص تعلق بگيرد ، يكسره از ارزش مي افتد و به رسميت شناختن چنين عق

كشورهاي طرف « اين ميثاق آمده است :  2از ماده  2براي هر گونه تبعيض ، نابرابري ، بي عدالتي مي گشايد . در بند 
اين ميثاق متعهد مي شوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد ، رنگ و... 

  » تضمين نمايند 

د صريح ماده باال ، حق مسكن نيز به عنوان يكي از حقوق شناخته شده اقتصادي ، اجتماعي ،در با توجه به تاكي
.به سخن ديگر در حق برخورداري از مسكن مناسب نبايد هيچ گونه تبعيضي «چارچوب اصل منع تبعيض قرار مي گيرد 

بايد از مسكن مناسب برخوردار در كار باشد . و همه انسانها به صرف انسان بودنشان و دور از هرگونه ويژگي 
  )4(»شوند.

اما نكته اي كه بايستي مطرح نمود اين است كه اجراي طيفي از حقوق بشر فوري است و دولتها وظيفه دارند به فوريت 
و بي كمترين فوت وقت بهره مندي انسانهايي را كه در قلمرو سرزمينشان هستند فراهم كنند .مثل حقوق مدني وسياسي 

ي حقوق اقتصادي ، اجتماعي براي همه دولتها مقدور نيست و در گرو فراهم شدن يك سري امكانات است. .اما اجرا
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ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي هم برمبناي پذيرش اين نكته كه اجراي حقوق تضمين شده در آن ميثاق 
هدي درباره اجراي بي درنگ همه مواد ميثاق .اين موضوع سبب مي شود كه دولتها تع«فوريت ندارد ، تدوين شده است 

احساس نكنند و خود را ملزم به پاسخگويي ندانند .ولي نبايد اينگونه تصور كرد كه دولتها هيچ گونه تعهدي ندارند ، 
بلكه دولتها بايد با بهره گيري حداكثر از منابع موجود،به تامين تدريجي همه حقوق شناخته شده در آن ميثاق مبادرت 

هم به حق مسكن اشاره شده است :دولت هاي عضوحق كودك را  1989در كنوانسيون حقوق كودكان  )5(»  زند.ور
كه متناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي اوست، به رسميت معياري براي داشتن زندگي 

 5مسكن  تاكيد شده است .در ماده  . در موازين حقوق بشري مربوط به رفع هر گونه تبعيض نژادي نيز بر حقميشناسد
همه انسانها بي هر گونه تبعيض بايد از « آمده است كه  1965كنوانسيون بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي مصوب 

اين ماده به بيان مصاديقي از حقوق بشري پرداخته و بندي از آن به حقوق اقتصادي ،  )6(.»حقوق بشر بهره مند باشند 
  ختصاص يافته و در ميان اين حقوق بر حق مسكن تاكيد شده استاجتماعي ، ا

  داخلي: قوانين  در مسكن حق -5

اقداماتي كه دولت ها جهت تامين مسكن براي شهروندان خود انجام مي دهند در تمام كشورها يكسان نيست و بستگي 
گفت كه وظيفه دولت ها است كه با به شرايط و عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر كشور دارد. در يك نظر بايد 

تمام توان و ابزارها و امكانات موجود خود براي دسترسي همگان به مسكن مناسب تالش كنند و با انجام يكسري 
اقدامات اساسي و قانونگذاري صحيح اين امر را نشان دهند و به اندازه منابع خود براي تامين اين حق براي شهروندان 

پس از انقالب اسالمي ، .«ع بعد از انقالب اسالمي در قانون اساسي نيز پيش بيني شده استاين موضو .كوشش كنند
ادي و اجتماعي و فرهنگي توسعه يافته بود، در قانون اساسي ما صباتوجه به اينكه نسل دوم حقوق بشري يعني حقوق اقت

« قانون اساسي چنين آمده است كه  31اصل  ،در )7(» است  به جنبه هاي گوناگون حق مسكن شهروندان اشاره شده
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه 

همچنين در بند دوازدهم از اصل  »نيازمندترند، به خصوص كارگران و روستاييان زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
مده است كه دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است در پي ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر سوم قانون اساسي آ

طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و 
اسي تامين نيازهاي اساسي از قانون اس 43در اصل  .كار و بهداشت و تعميم بيمه همه امكانات خود را به كار گيرد

هم برحرمت مسكن تاكيد شده است .مجموعه اين اصول  22جمله مسكن هم مورد بحث قرار گرفته است .در اصل 
مندرج در قانون اساسي ما را به اين هدف مي رساند كه در قانون اساسي ما حق مسكن يك حق بنيادين و اساسي است 

.   

 حقوق ميثاق در مسكن مورد در كه مفهومي از ، بشري مترقي و بنيادين حق يك عنوان به ما اساسي قانون 31 اصل
 برده نام نيازها ساير كنار در مسكن حق از ميثاق 11 ماده در كه چرا ، رفته فراتر ، گرديده ،بيان اجتماعي ، اقتصادي

ساسي ما يك اصل بصورت مستقل به مسكن اشاره نموده و آن را در حقوق داخلي ا قانون در حاليكه در ، است شده
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به حق داشتن مسكن ، متناسب با نياز اشاره نموده است كه  31كشور به رسميت شناخته است .و مضافا بر آن در اصل 
بر حق گروههاي  قانون اساسي 31اين موضوع بسيار گسترده تر از مفهوم حق مسكن كافي در ميثاق است ، در اصل 

 ويژه اي همچون كساني كه نيازمند تر هستند و نيز روستائيان و كارگران در بهره مندي از مسكن ، تاكيد ويژه اي دارد .
دربرنامه دوم توسعه  اقتصادي اجتماعي وفرهنگي ، بخش مسكن با اهداف خاص خود مانند نوسازي بافتهاي فرسوده 

يعني پس انداز ،انبوه سازي ،كوچك سازي » پاك « تدوين شد.و شعار اصلي آن وكمك به قشار آسيب پذير جامعه ،،
در بخش مسكن است .و عمال انبوه سازي مورد توجه و دقت مسئوالن قرار گرفت و در برنامه سوم وچهارم توسعه هم 

- 2كم درآمد پرداخت تدريجي تسهيالت بانكي براي ساخت مرحله اي مسكن گروههاي  -1نكات ذيل قابل توجه بود:
حمايت از انبوه  -3ايجاد بازار ثانويه مسكن و امكان خريد و فروش اوراق مشاركت بخش مسكن در بازار بورس 

سازي. برنامه چهارم توسعه ، تاكيد بيشتر برساماندهي بافتهاي فرسوده ، ايمن سازي و مقاومت سازي ساختمانها ،و 
در نظر گرفته بود. مهمترين فعاليت » مسكن مهر « درآمد در قالب  همچنين تامين مسكن براي اقشار آسيب پذير و كم

مي باشد .كه سندي است ملي و چشم انداز مسكن در سالهاي » طرح جامع مسكن « در مورد مسكن در ايران ، تهيه 
ه بخش ب 167-176آينده را ترسيم ميكند، در برنامه پنجم توسعه كه هم اكنون در كشور قابليت اجرايي دارد مواد 

مسكن توجه نموده است و همان مسائلي كه در قانون برنامه هاي سوم وچهارم بوده به نحو ديگري در اين قانون تكرار 
  گرديده است.

  :عملكرد بنياد مسكن در تضمين حق بر مسكن  - 6

عمل ، كارهاي با وجود تاكيد چشمگير قانون اساسي ايران بر حق شهروندان در بهره مندي  از مسكن مناسب ، در 
بايسته در راه تامين مسكن محرومان صورت نگرفته است .و شكاف عميقي بين تعهدات دولت و آنچه وجود دارد ، 

شده است  4از تفسير كلي شماره  4پديد آمده است . در واقع ايران تبديل به يكي از مصاديق موارد مندرج در بند 
روندان از مسكن مناسب و واقعيتهاي موجود به وجود آمده است .يعني شكاف بزرگي بين معيارهاي بهره مندي شه

.دولت گذشته از آنچه كه همه منابع در دسترس را براي بهبود بخشيدن به وضع مسكن بكار نگرفته ،به تعهدات فوري 
  خود يعني قانونگذاري الزم براي پشتيباني از اين مقوله بعمل نياورده است.

در اذهان جامعه وجود دارد فلسفه تشكيل بنياد مسكن صرفا تامين مسكن براي همه به نظر مي رسد بر خالف آنچه 
نيست ،بلكه بنياد مسكن انقالب اسالمي تنها در حدودي تامين مسكن بخشي از اقشار جامعه را برعهده دارد و آنهم 

است ، و بايستي سطح تامين مسكن روستائيان و محرومان است، به عبارتي ديگر وظايف بنياد مذكور بصورت بخشي 
توقعات از اين نهاد انقالبي بر اساس واقعيت ها باشد. و به نظر نمي رسد كه بنياد مذكور در راستاي تحقق كامل اصل 

. همچنان كه مي دانيم در اكثر اسناد بين المللي و علي الخصوص در ميثاق حقوق اقتصادي و تشكيل شده باشد  31
توجه شده است.اما عملكرد بنياد مسكن در خصوص تهيه » تامين مسكن مناسب « قوله اجتماعي در رابطه با مسكن به م

مسكن و آنچه كه  براساس اسناد بين المللي مسكن مناسب مي باشد ، چندان قابليت دفاع نمي باشد چرا كه حق بر 
ر از اين موضوع بوده لزم اجراي مسكن مناسب مي باشد كه در قانون اساسي ما هم حتي يك گام به جلوتمسكن ، مست

است . با اينحال و در مقام مقايسه حق بر مسكن و تضمين آن در بنياد مذكور كارنامه درخشاني ديده نمي شود جرا كه 
مسكني است كه در آن فضاي آن است و آن بدين معنا است كه » قابليت سكني بودن«اصول مسكن مناسب يكي از 
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هوا، باد، باران، سرما و گرما و حمايت در مقابل خطرات نسبت به سالمت مثل مناسب، امنيت فيزيكي، حفاظ در برابر 
در حاليكه سياست دولت در زمينه مسكن مهر ساخت مسكن  خطرات ساختماني و بيماري براي ساكنان فراهم است.

ان اعم از كودكان متري مي باشد كه اين امر نه مي تواند امنيت فيزيكي شهروند 70هايي بصورت انبوه و فضاي ميانگين 
و و سالخوردگان را فراهم آورد و هم اينكه به علت انبوه سازي و تراكم جمعيتي امكان امراض مسريه را فراهم مي سازد

هزينه مي باشد بدين معني كه  »تناسب با استطاعت مالي «در اسناد بين الملليمضافا بر آن از ديگر اصول مسكن مناسب 
كه مانع تأمين ساير هزينه هاي اساسي نمي شود و تمام طبقات مستحق مسكن مثل هاي مالي آن در سطحي است 

. در حاليكه در سياست دولت كارگران، قربانيان بالياي طبيعي، مهاجران و عودت كنندگان به آن دسترسي داشته باشند
مجتمع ها ، اكثر درآمد و پس هر چند مشكالت بسياري از افراد را حل مي نمايد اما اكثر افراد مذكور و ساكن در اين 

ودرنهايت كالم هم از اصول مسكن مناسب در اسناد بين انداز خود را در راستاي بازپرداخت آن هزينه مي نمايند .
موقعيت  مناسب مي باشد. مسكن مناسب، چه شهري و چه روستايي، بايد امكان دسترسي به بهره گيري از المللي 

در حاليكه بنياد  ب، پرستاري از كودك، و ساير تسهيالت اجتماعي را فراهم سازد.فرصت ها، مراقبت بهداشتي، مكات
مسكن انقالب اسالمي در ساخت مسكن هاي شهري ( علي الخصوص ) موقعيت مناسب را در نظر نگرفته است و اكثر 

را به تسهيالت  امكان  دسترسي شهروندان"اين مجتمع هاي مسكوني در دورترين و حاشيه شهرها مي باشند كه عمال
  اجتماعي ( رفت و آمد ) غير ممكن و يا هزينه زا نموده است. 

با جميع جهات به نظر مي رسد كه بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران تحت تاثير سياستها و خط مشي هاي دولت 
ي ارائه نداده جمهوري اسالمي ايران ، عملكرد مناسبي در خصوص ساخت مسكن مناسب بعمل نياورده و فعاليت مطلوب

است .و متاثر از سياست هاي دولت جمهوري اسالمي ايران درصدد تدريجي نمودن تعهدات خود در زمينه مسكن 
  مناسب مي باشد .
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